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 بسمه تعالی

 

 عضو محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

 

 موضوع: دعوت براي شركت در مجمع عمومی عادي سالیانه 

 10/00/53روز دوشنبه مورخ  03:51اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در ساعت 

 با سالم،

ادی سالیانه اتاق بازرگانی مشترک مجمع عمومی عی دعوت به عمل می آید تا در جنابعالاحتراما بدینوسیله از 

در طبقه هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  10/00/53دوشنبه مورخ  روز 03:51ساعت ایران و روسیه که در 

حضور برگزار می گردد، 073به نشانی: خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی)فرصت سابق(، شماره کشاورزی ایران 

  بهم رسانید.

زاری مجمع فوق مندرج در روزنامه اطالعات )روزنامه کثیر االنتشار اتاق بازرگانی مشترک ایران و آگهی برگ

روسیه(، فرم وکالت به پیوست ایفاد می گردد. همراه داشتن کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق ایران و روسیه جهت 

 حضور در مجمع الزامی می باشد. 

و تائید مراتب نمائید ما را در هر چه بهتر برگزار شدن مجمع فوق یاری  خواهشمند است با تشریف فرمائی خود

 به دبیرخانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اعالم فرمائید. 33553307 نمابر :شماره را از طریق خود حضور 

          
 

 خواهم کرد. شرکت 10/00/53روز دوشنبه مورخ03:51(در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ساعت 0
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 15/00/53چاپ شده در روزنامه اطالعات مورخ  

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادي سالیانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

دعوت به عمل می آید تا در مجمع  0535بدینوسیله از کلیه اعضای اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه ثبت شده به شماره 

در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نشانی:  10/00/53روز دوشنبه  03:51می عادی سالیانه این اتاق  که در ساعت عمو

طبقه هشتم، سالن همایش ها برگزار  می گردد  073شماره )نبش فرصت(،  نبش خیابان شهید موسوی تهران، خیابان طالقانی،

 حضور به هم رسانند.

 موضوع جلسه:

 استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس -0

 0555بررسی و تصویب حساب های سال مالی  -0

 انتخاب بازرس اصلی و علی البدل -5

 انتخاب روزنامه کثیراالنتشار -5

 سایر اموری که در صالحدید مجمع فوق باشد -3

 

 هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه
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 ي سالیانه فرم اعطاي وكالت جهت شركت در مجمع عمومی عاد

 10/00/53مورخ اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 

 

 

 

 به شماره---------------------رئیس هیات مدیره/ مدیر عامل شرکت-----------------اینجانب

----------------در اتاق بازرگانی مشترک ایران وروسیه به آقای/خانم -----------------عضویت

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه وکالت می دهم در مجمع عمومی ----------------از شرکت

برگزار می گردد از طرف  0553عادی سالیانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه که در دوم اسفند ماه سال 

 اینجانب حضور یافته و حق رای خود را در مجمع مذکور به نامبرده تفویض می نمایم.

 

 مهر و امضاء                                                          تاریخ                                                

 

 


